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Fontos tudnivalók 

 

Kedves Versenyző! 

 

Az írásbeli feladatsorban a feladatok között kapcsolat van! Javasoljuk, hogy először olvassa 

végig a feladatokat.  

A feladatok megoldásánál ügyeljen a következők betartására: 

1. A feladatok megoldásához az íróeszközön és nem programozható számológépen kívül 

semmilyen más segédeszközt (pl. tankönyv, feladatgyűjtemény, stb.) nem használhat! 

2. A számítások elvégzésénél ügyeljen a következőkre: 

a. Számológépet használhat, de minden mellékszámításnál ki kell jelölnie a következő-

ket: 

• a számított adat vagy mutató megnevezését, 

• a számítás módját (a matematikai művelet a rendelkezésre álló adatokkal felírva), 

• a kapott eredményt a megadott módon kerekítve, mértékegységével együtt. 

b. Amennyiben ezeket a kijelöléseket nem végzi el, a feladat még akkor sem fogadható el, 

ha a megoldás egyébként helyes! 

c.  Kerekítési pontosság: az adott feladatoknál található. 

d. A számításokhoz szükséges kiegészítő adatokat (járulékokat, adókulcsokat) a felada-

toknál megtalálja, ezekkel dolgozzon! 

3. Ceruzával írt dolgozat nem fogadható el! 

4. A számításos feladatoknál végzett javítás esetén pontosan jelenjen meg, hogy melyik 

megoldást hagyta meg. Ellenkező esetben a feladat nem ér pontot! 

5. Meg nem engedett segédeszköz használata a vizsgából való kizárást vonja maga után! 

 

Ügyeljen arra, hogy áttekinthetően és szép külalakkal dolgozzon! 

Sikeres megoldást és jó munkát kívánunk! 
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1. Feladat          

A Végállomás vendéglő a hét minden napján 11.00-től 21.00 óráig tart nyitva. A vendéglőben 

20 db négyszemélyes asztalt helyeztek el. A tulajdonosok úgy látják, hogy az üzlet kapacitás-

kihasználtsága nem éri el a kívánt szintet, ezért felmérték, hogyan alakul a vendégek száma a 

nyitvatartási idő alatt. A következő adatokat kapták:  

 

Órák Vendégek száma (fő)  

11.00-12.00 20 

12.00-13.00 78 

13.00-14.00 65 

14.00-15.00 32 

15.00-16.00 25 

16.00-17.00 30 

17.00-18.00 42 

18.00-19.00 58 

19.00-20.00 66 

20.00-21.00 70 

 

A vendégek átlagosan 60 percet töltenek az üzletben.  

Feladatok:  

(A százalékos mutatókat egy tizedesre kerekítse!)  

a) Számolja ki, mennyi az étteremben naponta megforduló vendégek száma!  

….. pont / 2 pont 

 

 

 

 

 

b) Számolja ki, hány % az étterem napi átlagos kapacitás-kihasználtsága?    ….. pont / 8 pont 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 10 pont 
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c) Határozza meg, melyik időszakban a legalacsonyabb és melyik időszakban a legmagasabb 

a kapacitás-kihasználtság! Számolja ki, hány % a kihasználtság ezekben az időszakokban! 

          ….. pont / 6 pont 

 

 

 

 

 

 

 

d) Az egy főre jutó átlagos fogyasztás bruttó 1800 Ft/fő. Határozza meg, mennyi bruttó bevé-

tel várható az étteremben a következő 30 napos hónapban, ha nem változik a kapacitáski-

használtság! (A bevétel adatot ezer Ft-ban adja meg.)       ….. pont / 4 pont 

 

 

 

 

 

 

 

e) Írja le, hogy véleménye szerint a tulajdonosoknak érdemes-e a fenti kapacitás-

kihasználtság adatok alapján az étterem nyitvatartási idejét módosítani! (Figyeljen arra, 

hogy csak kellőképpen megindokolt válaszra kaphat pontot.)        ….. pont / 4 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 14 pont 
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2. Feladat          

A Zöldkert étterem hétfő kivételével minden nap nyitva tart.  

A nyitvatartási idő a következőképpen alakul:  

Keddtől péntekig:   11.00-21.00 

Szombaton és vasárnap:  11.00-23.00 

Jelenleg az étteremben a létszám 10 fő. A dolgozók napi 8 órás beosztásban dolgoznak, válto-

zó munkarendben, hetente 5 napon keresztül.  

Az étteremben felmérést végeztek, melynek eredménye az lett, hogy a vendégek igénylik a 

hétfői hétköznapi munkarend szerinti nyitvatartást, a környéken dolgozók szívesen fogyaszta-

nának menüt ebédidőben, és vacsorázni is többen beülnének.  

Feladatok: 

a) Számolja ki, hogy jelenleg egy hét alatt hány órán keresztül tart nyitva az étterem!  

….. pont / 4 pont 

 

 

b) Számolja ki, hogy a hétfői nyitvatartás hány plusz órát jelentene?       ….. pont / 2 pont 

 

 

 

c) Számolja ki, hogy jelenleg a dolgozók összesen hány órát dolgoznak egy hét alatt!  

….. pont / 2 pont 

 

 

d) Számolja ki, hogy hány %-kal nő a nyitvatartási idő a hétfői nyitvatartás bevezetése miatt! 

(A %-os mutatónál egy tizedesre kerekítsen.)         ….. pont / 4 pont 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 12 pont 
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e) A kiszámolt adatok alapján válaszoljon a következő kérdésekre! (Figyeljen arra, hogy csak 

kellőképpen megindokolt válaszra kaphat pontot.)                    ….. pont / 6 pont 

Megoldható-e a hétfői nyitvatartás a dolgozók munkabeosztásának átszervezésével?  

Válasz: …………………………………………………………………… 

 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Megoldható-e a hétfői nyitvatartás túlóra elrendelésével?  

Válasz: ……………………………………………………………………. 

 

Indoklás: 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

f) Írjon egy javaslatot arra, hogyan oldaná meg ezt a helyzetet!       ….. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 8 pont 
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3. Feladat          

A Malom étteremben összesen 7 főt foglalkoztatnak konyhai dolgozóként. A dolgozók mun-

kabére a következőképpen alakult május hónapban:  

 

Konyhafőnök    1 fő   350 000 Ft/fő/hó 

Szakács   2 fő   250 000 Ft/fő/hó 

Cukrász   1 fő    230 000 Ft/fő/hó 

Konyhai segédmunkás 2 fő   150 000 Ft/fő/hó 

Mosogató   1 fő   138 000 Ft/fő/hó 

Feladatok:  

a) Számolja ki, mennyi a dolgozók havi átlagbére! (Ezer Ft-ra kerekítsen!) ….. pont / 4 pont 

 

 

 

 

b) Az étterem tulajdonosa a bérek esetében következő közterhekkel számol:  

Szociális hozzájárulási adó: 19,5 % 

Szakképzési hozzájárulás: 1,5 % 

Számolja ki, mennyi lesz az egy év alatt fizetendő bérösszeg és a közterhek összege!  

(Ezer Ft-ra kerekítsen.)            ….. pont / 6 pont 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 10 pont 
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c) Húzza alá a következők közül azt az állítást, amely Ön szerint helyes!      ….. pont / 5 pont 

• Ha az üzlet éves bevétele nettó 90 000 ezer Ft, akkor a közterhek nélkül számolt 

bérhányad %-a 20,2 % 

• Van olyan dolgozó az üzletben, akinek havi munkabére nem éri el a minimálbér 

összegét. 

• Ha a konyhai segédmunkások száma eggyel csökken, akkor az átlagbér is csökken. 

• Az üzletben egyszerűsített munkavállalóként alkalmazott kisegítő dolgozó bére 

után nincs adó és járulékfizetési kötelezettség.  

 

Indokolja meg, hogy miért találta helyesnek a megjelölt állítást, és értelmezze a mutatót!  

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 5 pont 
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4. Feladat         

A Kemencés vendéglő specialitása a Kemencében sült kacsacomb aszalt szilvával és birsal-

mapürével. Ebből az ételből egy hétvégén a tapasztalatok szerint 20 adagot tudnak értékesíte-

ni. A specialitás étlap szerinti bruttó ára 2900 Ft. A vendéglőben az ételek árképzésekor 200 

%-os átlagos haszonkulcsot alkalmaznak. A helyben fogyasztott étel ÁFA kulcsa 5 %.  

Feladatok:  

Az adatokat egész számra kerekítse és Ft-ban adja meg!  

a) Számítsa ki egy adag étel nettó eladási árát!         ….. pont / 2 pont 

 

 

 

b) Számítsa ki egy adag étel esetében a bruttó eladási ár ÁFA tartalmát!     ….. pont / 2 pont 

 

 

 

c) Számítsa ki egy adag étel esetében az árrést!        .…. pont / 4 pont 

 

 

 

 

 

A vendéglőben asztalt foglal egy 12 fős társaság, akik a foglalásnál már jelzik, hogy valam-

ennyien a specialitást rendelik.  

d) Számítsa ki a 12 adagból származó nettó bevételt, az árréstömeget, és az ELÁBÉ összegét! 

 ….. pont / 6 pont 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 14 pont 
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e)  Döntse el, hogy a következő állítás igaz, vagy hamis! Figyeljen arra, hogy csak helyesen 

megindokolt válaszra kaphat pontot.          ….. pont / 3 pont 

Ha asztalfoglalás esetén a vendéglő 10 % árengedményt ad a vendégeknek, ez csökkenti az 

ELÁBÉ-t.  

Az állítás: ………………………………………………………………….. 

 

Indoklás: ………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

 

5. Feladat           

Az Öreg halász csárda a Tisza partján működik, rendkívül népszerű a kirándulók és turisták 

körében, de az időjárás jelentősen befolyásolja a vendégek számát. Április 1-től október 31-ig 

tart nyitva.  

A tulajdonosok a számviteli év végén írásbeli összefoglalót kérnek a gazdasági alkalmazottak-

tól a költségek alakulásáról. 

A jelentés szerint a 2018-as idényben az összes bruttó bevétel 45 120 ezer Ft volt, az árréstö-

meg pedig 29 560 ezer Ft.  

A beszámoló szerint a bérköltségek és járulékaik együttesen az összes költség 60 %-át teszik 

ki. A dologi költségek színvonala 32 %.  

A számítások során 20 %-os átlagos ÁFA kulccsal számoljon. Az adatokat ezer Ft-ban, egész 

számra kerekítve adja meg.  

Feladatok: 

a) Számítsa ki a bérköltségek és bérjárulékok együttes összegét, a dologi költségek összegét, 

és az összes költséget!         ….. pont / 10 pont 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 13 pont 
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b) Számítsa ki az adózás előtti eredmény összegét!        ….. pont / 2 pont 

 

 

 

 

c) Értékelje egy mondatban az adózás előtti eredmény kiszámolt értékét!      ….. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

d) Számolja ki a következő időszakra tervezett költségösszeget, ha az összköltség színvonala 

esetében a változás mértéke -2 %-pont, a nettó bevétel pedig 5 %-kal nő!  

….. pont / 8 pont 

(Az ezer Ft-ban megadott adatokat egész számra, a %-os mutatókat egy tizedesre kerekítse!)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e) Írjon egy olyan javaslatot, amely megvalósításával az adózás előtti eredmény értékét ked-

vezően lehet befolyásolni!            ….. pont / 2 pont 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Oldalpontszám: …... pont / 14 pont 

 


